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NEGOCIAÇÃO
Moradores de Itaguaí que tiverem dívidas 

com o município têm até segunda-feira para 

fazer acordo e ganhar descontos. P. 2

SAI DAÍ,
PRECONCEITO

Meninos bailarinos dão um “ponta de pé” em 
quem acha que dançar é coisa de “maricas” e se 

preparam para grande apresentação. P. 3
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Rio Artes Manuais 
será on-line 
e começa na 
próxima semana
Maior feira de capacitação e negócios de artesanato 
terá o tema ‘Artesanato em casa — Natal dos Sonhos’

A 
Rio Artes Manuais, 
principal feira de ca-
pacitação e negócios 
do setor de artesanato 

do Rio, ocorrerá entre os dias 
02 e 06 de dezembro, das 10h 
às 18h, pela primeira vez, a to-
talmente on-line. A 14ª edição 
do evento, que seria realizada 
em março, foi adiada em fun-
ção da pandemia da Covid-19.

Com o tema Artesanato em 
Casa — Natal dos Sonhos, a 
Rio Artes Manuais vai utilizar 
o site (rioartesmanuais.com.
br/online) para a exibição gra-
vada de oficinas técnicas, au-
las demonstrativas de artesa-
nato e palestras com foco no 
empreendedorismo, e as redes 

sociais do evento como YouTu-
be e Facebook para a abertura 
e encerramento ao vivo.

Segundo o organizador do 
evento, Roberto Santos, neste 
momento de distanciamento 
social, a feira quer aproximar 
pessoas que buscam no arte-
sanato uma forma de terapia, 
hobby, e geração de renda fa-
miliar com todo o conforto e 
segurança, em casa.

“Mesmo de forma digital, 
queremos difundir o apren-
dizado pelo lado comercial 
para expansão dos negócios 
da economia criativa, além de 
disponibilizar ao público fer-
ramentas que possam contri-
buir para o artesão levar seu 

produto em larga escala para 
outros mercados, com novos 
canais de comercialização, ro-
dadas de negócios, platafor-
mas digitais, e redes sociais, e 
promover o networking.”

Para participar, é preciso 
adquirir um voucher de R$ 
7,99, por dia de evento, que 
dará acesso aos conteúdos gra-
vados de oficinas técnicas de 
até uma hora, aulas demons-
trativas de 10 a 15 minutos, 
além de palestras.

Quem quiser, pode pagar 
R$ 14,99 e, além de todos os 
conteúdos gravados de um 
dia, tem direito a um kit de 
produtos que poderá ser re-
tirado na loja da Caçula, de 

São Cristovão, até terça-feira. 
Serão mais de 2 mil kits. Para 
conhecer as oficinas e adquirir 
os vouchers, acesse o site rioar-
tesmanuais.com.br/online.

Durante o evento, será 
realizado ainda o cadastro 
virtual no Programa do Arte-
sanato Brasileiro (PAB), pela 
Secretaria de Turismo do Es-
tado (Setur), com emissão 

on-line da Carteira Nacional 
do Artesão. Para participar 
do cadastro, não será neces-
sário adquirir nenhum vou-
cher, basta se inscrever no 
site da secretaria, dias antes 
do evento. Todas as carteiras 
serão entregues no dia 06 du-
rante o evento.

A Rio Artes Manuais, em 
parceria com o Exército de 

Salvação, vai doar 50% de todo 
valor arrecadado nas vendas 
de vouchers em produtos es-
senciais ao combate ao novo 
coronavírus, como máscaras 
protetoras e álcool gel. A en-
trega dos produtos será rea-
lizada 10 dias após o término 
do evento, os produtos serão 
destinados aos programas so-
ciais do Exército de Salvação.

Itaguaí dá desconto para quitar dívidas
Abatimento pode chegar a 95% nos juros e multas; prazo para negociar vai até segunda

REPRODUÇÃO DA INTERNET

Quem está com débitos junto ao município de Itaguaí tem até segunda-feira para negociar e ganhar desconto

Desde agosto, graças à lei 
3868, a Secretaria Municipal 
de Fazenda de Itaguaí oferece 
descontos e parcelamentos a 
quem tem dívidas com o mu-
nicípio. A medida foi uma das 
primeiras assinadas pelo pre-
feito Rubem Vieira (Podemos), 
então recém-empossado por 
causa da cassação dos manda-
tos de Carlo Busatto Junior (o 
prefeito Charlinho) e Abeilard 
Goulart de Souza Filho (o vice
-prefeito Abelardinho). 

Segundo o secretário João 
José de Almeida Neto, o Pro-
grama Especial de Regulari-
zação Fiscal (Refis) beneficiou 
centenas de munícipes que 
têm passivos a saldar com a ci-
dade. De quebra, ajudou a me-

lhorar a receita, que, de acordo 
com ele, vem crescendo nos úl-
timos meses. Os descontos são 
progressivos: quanto menos 
parcelas, maior o percentual 
de abatimento, até o total de 
12 (sem desconto).

A única questão agora é o 

prazo, que se encerra na se-
gunda-feira. É uma boa chan-
ce para quem quiser se livrar 
dos débitos e obter bons des-
contos para começar o ano que 
vem sem pendências com os 
tributos municipais.

Quem quiser debater so-

bre a dívida e entender mais 
sobre os descontos e condi-
ções, é só aparecer na sede da 
prefeitura, na Avenida Gene-
ral Bocaiúva, sem número, 
no setor de Dívida Ativa. O 
horário de funcionamento é 
de 8h às 17h.

JUPY JUNIOR

jupy.junior@odia.com.br

Unigranrio faz live 
com ministro do STF
A Universidade do Gran-
de Rio (Unigranrio), em 
Duque de Caxias, pro-
move live para alunos do 
curso de Direito, hoje, às 
19h, com o tema Demo-
cracia, judicialização e 
papel do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), com a 
participação do Ministro 
Luís Roberto Barroso, do 
Supremo e presidente do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). 

A transmissão ao vivo 
abordará temas atuais, 
como democracia, com-
preensão da Constitui-
ção, das leis e preceden-
tes relevantes, judiciali-
zação, além do exercício 
da prestação jurisdicional 
e interpretação das nor-
mas jurídicas. O evento é 

liberado ao público. Os inte-
ressados em assistir a trans-
missão com participação de 
Barroso, devem acessar o 
link https://www.youtube.
com/user/unigranrioonline.

Hospital Municipal de São João de Meriti abre as portas
Unidade vai atender 
emergências em 
geral. Desde maio, 
operava 
exclusivamente 
para os casos graves 
de Covid-19

PMSJM / DIVULGAÇÃO

Unidade de Saúde atendia apenas pacientes com Covid-19 desde a sua inauguração, em maio deste ano

Na última segunda-feira, a 
novíssima emergência do 
Hospital Municipal de São 
João de Meriti — Abdon Gon-
çalves (antigo PAM), come-
çou a receber seus primeiros 
pacientes. A unidade, que foi 
inaugurada em maio deste 
ano e, devido à pandemia do 
novo coronavírus, operava 
exclusivamente para atender 
os casos graves da doença, 
agora conta com sistema de 
classificação de riscos, leitos 
de emergência, UTI, sala de 

medicação, ortopedia, sala 
de gesso e centro de imagem 
com raio-x, tomografia e res-
sonância magnética.

De acordo com a prefei-
tura de Meriti, por volta das 
9h10, o primeiro paciente 
não Covid chegou ao hospi-
tal, uma mulher que estava 
sendo atendida no Centro de 
Saúde Aníbal Viriato de Aze-
vedo, no Jardim Íris, e preci-
sou ser transferida de ambu-
lância após apresentar um 
quadro de saúde mais deli-
cado. Na sequência, outros 
pacientes foram chegando, 
trazidos tanto pelo Corpo de 
Bombeiros, quanto pelo Ser-
viço de Atendimento Móvel 
de Urgência (Samu).

Apesar de agora receber 
também os pacientes não 
infectados pelo novo coro-
navírus, o segundo andar 
do hospital mantém 30 lei-
tos exclusivos e cadastrados 

no Ministério da Saúde para 
pacientes que precisarem de 
internação devido à doença. 
Eles estão sendo mantidos 
em local isolado, com supor-
te de respiradores, monito-
res e até área de isolamento. 
Centenas de pacientes de Co-
vid-19 foram atendidos nos 
últimos seis meses, segundo 
o governo municipal.

Para deixar a unidade de 
saúde ainda mais completa, 
estão sendo finalizados no 
terceiro andar dois centros 
cirúrgicos e o setor de hemo-
dinâmica, com cateterismo 
e angioplastia, bem como a 
parte administrativa, o re-
feitório e um centro de trata-
mento oncológico, que ficará 
no quarto andar.

O Hospital Municipal de 
São João de Meriti fica na 
Avenida Presidente Lincoln 
s/nº, no Jardim Meriti. O 
funcionamento é 24h.

STF / DIVULGAÇÃO

Ministro Luís Roberto Barroso
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ELES DANÇAME FAZEM BONITO 

PELA ARTE
Sem se abalar com preconceito, meninos mostram que o balé, além de lindo, exige 
força, dedicação, disciplina e coragem. Eles fazem aulas em um stúdio de Itaguaí

O 
pequeno Arthur, de 
apenas 9 anos, se 
diverte sozinho en-
quanto a aula não co-

meça: gira o corpo no próprio 
eixo, levanta a perna direita 
até que o pé toque a orelha, 
pula para a esquerda com as 
pernas juntas, depois, para 
a direita. Há um vigor e uma 
impaciência nos seus olhos in-
fantis. Do lado de fora de uma 
casa simples cheia de alunos, 
no centro de Itaguaí, no meio 
da tarde de um dia em novem-
bro, brinca uma criança com 
seu sonho: ser bailarino pro-
fissional. Arthur Gavino tem 
a sorte de encontrar nos pais 
– Marcelo Castro e Michele – 
seus maiores incentivadores. 
A família mora em Vila Mar-
garida e vê na dança uma ati-
vidade importante, mas a ho-
mofobia que persegue tanta 
gente, e, em especial, bailari-
nos, é um assunto infelizmen-
te inevitável.

Nada disso é importante, 
como enfatiza Jailson Trevy-
sani, uma referência da dan-
ça em Itaguaí há muitos anos. 
“Sempre vai existir homofo-
bia, mas a arte é superior a 
tudo isso”, ensina ele. Graças 
ao seu empenho, sete meninos 
estudam balé na cidade (tal-
vez existam outros), e um já é 
professor. É bastante difícil, 
muito por causa do precon-
ceito imbecil, que meninos se 
dediquem à beleza, técnica e 
disciplina do balé. Nada existe 
no balé executado por homens 
capaz de sustentar a ideia de 
que a dança clássica é coisa de 
“maricas”: é bastante difícil 
conciliar com precisão força 
muscular, flexibilidade e exce-
lente condicionamento físico. 
Tais habilidades são mais fa-
cilmente obtidas por homens.

No balé, homens e mulhe-
res têm rotinas, movimentos e 
exercícios totalmente diferen-
tes. O homem, por exemplo, 
não dança na ponta dos pés, e 
cabe a eles levantar a bailarina 
muitas vezes acima da cabe-
ça. Certos passos, pela com-
plexidade e força envolvidas, 
só podem ser executados com 
perfeição pelos homens. Por-
tanto, a competência do baila-
rino nada a tem a ver com sua 
sexualidade, que pode, feliz-
mente – assim como em qual-
quer atividade ou profissão —, 
ser qualquer uma.

O fascínio de Arthur pelo 
balé começou há três anos, 
quando ele tinha apenas 6. Por 
sempre acompanhar a irmã 
às aulas na Escola Municipal 
de Dança (sob a direção de 
Trevysani), o menino passou 
a se interessar a ponto da mãe 
perguntar “quer dançar tam-
bém, Arthur?”. Foi o começo de 
uma saudável obsessão. O pai, 
Marcelo, diz que é preciso pe-
dir para o filho parar de fazer 
exercícios, porque é assim que 
Arthur brinca em casa: fazen-
do extensões e movimentos do 
balé. Marcelo não se incomo-
da nem um pouco com a dedi-
cação do filho à dança: acha 
a arte um valor inquestioná-
vel. “O avô materno dele era 
professor de dança de salão”, 
conta, orgulhoso. A mãe diz 
que o irmão mais velho de Ar-
thur, Lucas, no começo ficava 
zoando, mas é um dos maiores 
apoiadores hoje em dia.

Arthur já se apresentou di-
versas vezes. Começou com 
um número de Saltimbancos 

Trapalhões, com música de 
Chico Buarque. Arthur era 
um dos felinos dançarinos.
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À esquerda, de pé, Philipe 
Matheus (O professor); ao 
lado dele, Natã; à direita, em 
pé, Gian Carlo; ajoelhado, Rian 
Gonçalves; e, sentado em 
spacatto, Arthur Gavino

Matheus, o professor: com apenas 24 anos, já é multiplicador da arte Natã: fuga das aulas de jiu-jitsu para se tornar bailarino profissional

Meninos 
bailarinos se 
preparam para 
uma grande 
apresentação no 
mês que vem

 > Com apenas 13 anos e 
a mania de fazer a pon-
ta (esticar ao máximo os 
pés) enquanto conversa, 
Natã Nascimento, que 
mora em Estrela do Céu, 
tem quase 1,80m de al-
tura. As pernas compri-
das dão uma boa pista do 
que ele já é, mesmo sem 
ele dizer: bailarino. Ele 
chegou a fazer jiu-jitsu, 
mas trocou a luta pela 
dança.

Philipe Matheus Fa-
rias tem apenas 24 anos, 
mas já dá aulas no Stu-
dio de Dança Jailson 
Trevysani. O professor 
começou a ter aulas com 
Jailson aos 8 anos. Jail-
son prepara um grande 
espetáculo para dezem-
bro, uma lenda que ex-
plica a origem de Itaguaí. 
Há a possibilidade de se-
guir em turnê com várias 
apresentações. Para isso, 
precisa de mais meninos 
que se interessem por 
balé. A exemplo do que 
aconteceu com Arthur, 
Matheus e Natã, as por-
tas do Studio de Dança 
estão abertas para novos 
talentos. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone 2688-4811.

Outros casos 
de amor pela 
arte da dança

JUPY JUNIOR

jupy.junior@odia.com.br
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